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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1526/2000
ze dne 13. července 2000,
kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem
a mléčnými výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Společenství a na světovém trhu, jakož i předpokládaný
vývoj vývozu zemědělských produktů ve formě zboží,
jež není uvedeno v příloze I Smlouvy, by měla být
omezena možnost poskytovat vývozní náhrady pro
zemědělské produkty ve formě zboží, v němž mohou
být tyto produkty obsaženy.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem
a mléčnými
výrobky (1),
ve
znění
nařízení
(ES)
2
č. 1040/2000 ( ), a zejména na čl. 31 odst. 14 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
Článek 8 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým
zbožím
vzniklým
zpracováním
zemědělských
produktů (3), naposledy pozměněné nařízením Komise
(ES) č. 2491/98 (4), stanoví, že při vývozu zboží lze na
použité zemědělské produkty použít vývozní náhrady
zřízené nařízeními o společné organizaci trhů v dotyčných odvětvích.

(1)

Článek 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví poskytování náhrad pro některé produkty, na něž se nařízení
vztahuje, pokud jsou vyváženy ve formě zboží uvedeného v příloze II uvedeného nařízení.

(2)

S ohledem na závazky Společenství vyplývající
z Dohody o zemědělství (5) v rámci Světové obchodní
organizace (WTO) a rozpočtové možnosti a s ohledem
na předpokládaný vývoj cen zemědělských produktů ve

(3)

(4)

Z tohoto důvodu je nezbytné změnit seznam zboží
uvedený v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999.

(5)

Výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko
ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha II nařízení (ES) č. 1255/1999 se nahrazuje přílohou
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Nepoužije se na osvědčení o náhradě, která byla vydána před
dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 13. července 2000.
Za Komisi
Franz FISCHLER
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PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II
Kód KN

ex 0405

Popis zboží

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

0405 20

– Mléčné pomazánky

0405 20 10

– – o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak méně než 60 % hmotnostních

0405 20 30

– – – o obsahu tuku nejméně 60 % hmotnostních, avšak méně než 75 % hmotnostních

ex 1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí
různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce kódu KN
1516:

1517 10

– Margarín, kromě tekutého margarínu:

1517 10 10

– – obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517 90

– ostatní

1517 90 10

– – obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

ex 1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

ex 1704 90

– Ostatní, kromě výtažků z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez
přídavku jiných látek

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, kromě kakaového prášku slazeného
pouze sacharózou kódu KN 1806 10

ex 1901

Sladové výtažky: potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků,
neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky kódů KN 0401 až 0404,
neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1901 10 00

– Přípravky pro dětskou výživu v obalové úpravě pro maloobchodní prodej

1901 20 00

– Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek kódu KN 1905

1901 90

– Ostatní:
– – ostatní:

1901 90 99
ex 1902

– – – ostatní
Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako
špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:
– Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené:

1902 19

– – ostatní

1902 20

– Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené:
– – ostatní:

1902 20 91

– – – vařené

1902 20 99

– – – ostatní
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Kód KN

Popis zboží

1902 30

– ostatní těstoviny:

1902 40

– kuskus:

1902 40 90

– – ostatní

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn nebo vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky
a krupice), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1905

Pečivo, cukrářské výrobky nebo sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech, z mouky, škrobu
a podobné výrobky:

1905 10 00

Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"

1905 20

– Perník a podobné zboží

1905 30

– Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky

1905 40

– Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:

1905 90

– ostatní:
– – ostatní:

1905 90 40

– – – Oplatky a malé oplatky obsahující více než 10 % vody

1905 90 45

– – – Sušenky

1905 90 55

– – – Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

1905 90 60

– – – – slazené

1905 90 90

– – – – – ostatní

ex 2004
2004 10

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006:
– Brambory:
– – ostatní:

2004 10 91
ex 2005

– – – ve formě mouky, krupice nebo vloček
Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

2005 20

– Brambory:

2005 20 10

– – ve formě mouky, krupice nebo vloček

2105 00

Zmrzlina, též obsahující kakao

ex 2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 90

– ostatní:

2106 90 10

– – Sýrové fondue
– – ostatní:

2106 90 92

– – – neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující
méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo
isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2106 90 98

– – – ostatní

ex 2202
2202 90

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv kódu KN 2009:
– ostatní:
– – Ostatní o obsahu tuků získaných z produktů kódů KN 0401 až 0404:
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Kód KN

Popis zboží

2202 90 91

– – – nižším než 0, 2 % hmotnostní

2202 90 95

– – – nejméně 0, 2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní

2202 90 99

– – – vyšším než 2 % hmotnostní

ex 2208
2208 70
2208 90

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihoviny:
– Likéry:
– ostatní:
– – ostatní destiláty a lihoviny v nádobách o obsahu:
– – – nejvýše 2 litry:
– – – – ostatní:

2208 90 69

– – – – – ostatní lihoviny

2208 90 78

– – – – ostatní lihoviny

– – – vyšším než 2 litry:
ex 3302

3302 10

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek,
používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané
k výrobě nápojů:
– používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
– – používané k výrobě nápojů:

3302 10 29

– – – – – ostatní

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

ex 3502
3502 20

Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu:
– Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů:
– – ostatní:

3502 20 91

– – – sušený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)

3502 20 99

– – – ostatní“
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